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СПЛАТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ:
ЯК, КОЛИ, СКІЛЬКИ

Для кого ця стаття: для сільгосппідприємств, які здійснюють або збираються 
здійснювати платежі за договорами оренди землі.

Із цієї статті ви дізнаєтеся: юридичні аспекти порядку визначення та сплати 
орендної плати, внесення змін до договору.

За цією темою див. також «БАЛАНС-АГРО», 2017, № 17-18, с. 41; № 24, с. 11; № 31, 
с. 12; № 38, с. 20; № 44, с. 8.

Коли приходить час сплачувати орендну плату за 
земельні ділянки, орендарі починають сумнівати-
ся у правильності своїх розрахунків та ставлять 
перед собою, зокрема, такі запитання:

чи обов’язково передбачати розмір орендної  •
плати у відсотках від нормативної грошової 
оцінки (далі – НГО) орендованої земельної ді-
лянки;

яким чином індексується орендна плата; •

чи є різниця між індексацією НГО та індексацією  •
орендної плати;

чи можна без внесення змін до договору орен- •
ди сплачувати відмінну від вказаної орендну 
плату (у більшому розмірі);

як здійснити безготівковий перерахунок оренд- •
ної плати, якщо умовами договору цього не 
передбачено?

Відповіді на ці та інші запитання, а також при-
клади формулювань умов договору ви знайдете 
у нашій консультації. 

Основне про орендну плату

Безплатно користуватися землею за договором 
оренди ніяк не вийде. Орендна плата є одним 
з обов’язкових елементів договору (ст. 15 Закону 
від 06.10.98 р. № 161-XIV «Про оренду землі», 
далі – Закон № 161). Але на визначенні сторона-
ми суми орендної плати справа не закінчується, 
адже в договорі стосовно плати потрібно уточни-
ти ще ряд моментів, а саме:

порядок індексації; •

спосіб та умови розрахунків; •

строки і порядок унесення; •

періодичність та підстави перегляду; •

відповідальність за несплату. •

Зазвичай до наповнення договору в частині 
орендної плати сторони відносяться досить лег-
коважно, адже приватних осіб, як правило, ці-
кавить тільки її розмір та строк сплати. А іншим 
аспектам вони не приділяють достатньо уваги, 
беручи, наприклад, стандартні умови Типово-
го договору оренди, форму якого затверджено 
постановою КМУ від 03.03.04 р. № 220 (далі – 
Типовий договір).

Потім у сільгосппідприємства-орендаря вини-
кають запитання про правильність розрахунку 
орендної плати, а щодо індексації взагалі нічого 
не зрозуміло. До того ж податківці полюбляють 
під час перевірок донараховувати податки і збо-
ри через помилки в розрахунку орендної плати 
та непроведену індексацію. Не забуваймо і про 
орендодавця, якого можна втратити.

Тож радимо уважніше підходити до складан-
ня договору оренди землі, особливо в частині 
орендної плати. Надалі надамо практичні поради 
щодо викладення таких умов у договорі оренди 
земельної ділянки приватної власності (державні 
органи навряд чи погодяться йти на поступки 
і зазначати нетипові умови).

Розмір орендної плати

Приватні суб’єкти вільно домовляються про 
розмір орендної плати та, досягши згоди, фік-
сують його в договорі оренди. Для них не вста-
новлено ні мінімального, ні максимального роз-
міру чи сталої суми. Зазвичай на певній території 
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розмір оренди приблизно однаковий. Утім, якщо 
конкретна земельна ділянка дуже цінна чи ба-
жана для сільгосппідприємства (вигідно розта-
шована чи вельми родюча), то зрозуміло, що її 
власнику запропонують укласти договір оренди 
на більш вигідних умовах, збільшивши розмір 
орендної плати у порівнянні з іншими.

Крім того, не обов’язково брати для розрахун-
ку плати відсоток від НГО земельної ділянки. 
У разі оренди приватних земель для зручності 
обчислення суми до сплати зручніше використо-
вувати фіксовану суму. Ця умова договору може 
звучати так: «Орендна плата за договором стано-
вить 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 коп.».

На практиці багато років орендну плату визна-
чають у відсотках від НГО ділянки. Це є вигідним 
розміром для орендодавця. Вартість землі по-
стійно збільшується, інфляційні показники зрос-
тають, а загальнодержавні процеси не проходять 
безслідно. Тому, встановивши орендну плату 
у відсотках від НГО, при збільшенні такої оцінки 
зросте і сума відсотка, що означатиме актуальний 
розрахунок з орендодавцем.

Наприклад, договір оренди землі ук ладено 
в 2010 році. Орендна плата становить 3 % НГО 
земельної ділянки, яка на дату укладення стано-
вила 150 000 грн. Тож орендодавець отримував 
4 500 грн. (150 000 х 3 %). У 2017 році прове-
дено нову оцінку цієї земельної ділянки та роз-
раховано нову НГО – 180 000 грн. Тому тепер за 
тими самими умовами договору (зміни не вно-
силися) орендодавець має отримувати 5 400 грн. 
(180 000 грн. х 3 %).

Пам’ятайте! Граничні розміри орендної плати 
встановлено тільки для державних та кому-
нальних земель п. 288.5 Податкового кодек-
су (далі – ПК). Розмір плати визначається 
в договорі оренди, але річна сума платежу не 
може бути меншою за розмір земельного по-
датку, розрахованого згідно з пп. 288.5.1 ПК, 
та не може перевищувати 12 % НГО. Тобто є 
рамки, вийти за які не дозволяється.

Як сплатити орендну плату в більшому роз-
мірі, ніж передбачено договором?

Правильним буде внести зміни до договору 
оренди землі. Щоправда, майже ніхто цього 
не робить. Адже орендна плата – це платіж, 
який орендар повинен сплатити орендодавцю 

за користування землею за договором оренди 
(п. 288.4 ПК, ст. 21 Закону № 161). Від розміру 
орендної плати залежить розмір податків і збо-
рів, які сільгосппідприємство повинне сплатити 
до бюджету. Логічно, що держава не проти спла-
ти податків у більшому розмірі, та й від орендо-
давця немає претензій (їх і не буде, бо він тільки 
радий отримати більше коштів), тож і орендарю 
за це нічого не буде.

Утім, з юридичної точки зору, без внесення змін 
до договору в орендаря немає підстав сплачувати 
більше за оренду. Тому, аби держатися букви за-
кону, до договору потрібно внести зміни.

Ще один можливий варіант – надання орен-
додавцю нецільової благодійної допомоги 
(пп. 170.7.3 ПК) у розмірі до 2 470 грн. (у 2018 
році), тоді вона не обкладається ПДФО та вій-
ським збором, або подарунка на суму до 930,75 
грн., який також не буде оподатковуватися 
(пп. 165.1.39 ПК) (див. на с. 9 цього номера).

Форми орендної плати

Орендна плата справляється у таких формах 
(ст. 22 Закону № 161):

грошова; •

натуральна. •

Коли сторони погодили грошову форму плати, 
то в договорі зазначаються способи її внесення 
(готівкою, на рахунок у банку, на картку тощо). 
До грошової форми відноситься як стала сума 
коштів (1 тис. грн.), так і певний відсоток від НГО 
ділянки (5 % НГО).

За бажання орендодавця отримувати плату в на-
туральній формі в договорі фіксують перелік, 
кількість або частку продукції, яка одержується 
із земельної ділянки, якісні показники продукції, 
місце, умови, порядок та строки поставки. При 
цьому розрахунок у натуральній формі повинен 
відповідати грошовому еквіваленту вартості то-
варів за ринковими цінами на дату внесення 
орендної плати (ст. 22 Закону № 161). Однак на 
практиці продукцію, яку видають у розрахунок 
орендної плати, оцінюють за собівартістю. Тому 
не буде помилкою передбачити в договорі інший 
спосіб оцінки, зокрема за собівартістю (детальні-
ше див. на с. 23 цього номера).

Для точності обчислення натуральної форми ви-
плати краще детальніше прописати такий по-
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Нагадаємо, до 12.05.15 р. існувала ще одна фор-
ма орендної плати – відробіткова, яка полягала 
у наданні послуг орендодавцю як розрахунку 
за користування його землею. Майте на увазі, 
що укладені до того договори оренди з відробіт-
ковою формою є чинними та діють до закінчення 
строку їх дії. Вносити зміни до договору в час-
тині форми плати немає потреби.

Важливо! Стосовно оренди земель державної 
та комунальної власності встановлено об-
меження. Для них розрахунки здійснюються 
виключно у грошовій формі (ст. 22 Закону 
№ 161). Розмір плати встановлюється у відсот-
ках від НГО земельної ділянки (п. 9 Типового 
договору). 

Індексація орендної плати
Обчислення розміру орендної плати здійсню-
ється з урахуванням індексів інфляції, якщо 
інше не передбачено договором (ст. 21 Закону 
№ 161). Багато хто не розуміє, що це означає, тому 
пояснимо цей момент.

Перш за все потрібно розрізняти індексацію НГО 
(ст. 289 ПК) та індексацію орендної плати. Ін-

дексація НГО передбачає, що Держгеокадастр 
щороку розраховує величину коефіцієнта індек-
сації НГО земель, виходячи з індексу споживчих 
цін за попередній рік (п. 289.2 ПК). До 15 січня 
служба інформує ДФС, власників землі та зем-
лекористувачів про таку індексацію. Зазвичай 
це відбувається шляхом розміщення офіційного 
листа з даними індексації на власному веб-сайті 
(land.gov.ua).

Утім норма ст. 21 Закону № 161 говорить не про 
це, а про індексацію орендної плати. Тож НГО 
індексується окремо за даними, наданими 
Держгеокадастром, а орендна плата – за ін-
дексом інфляції, якщо інше не передбачено 
договором.

Майте також на увазі, що законодавством не ви-
значено конкретного механізму індексації. Сто-
рони можуть самостійно встановити бажаний 
механізм, розписавши детально, на який індекс, 
як та коли індексується орендна плата. Крім того, 
у разі індексації орендної плати треба розуміти, 
який період брати для розрахунку – календарний 
рік або рік користування землею (індекси інфляції 
наводяться помісячно та загалом на календарний 
рік). Умови договору можна прописати, напри-
клад, так (див. зразок 2):

<...>

4.1. Орендна плата за договором становить 4 000 (чотири тисячі) грн.

4.2. Сторони домовились, що виплата орендної плати здійснюється у грошовій або натуральній 
формі. За відсутності звернення орендодавця використовується грошова форма. Орендна плата 
виплачується щороку до 20 грудня на картковий рахунок орендодавця, вказаний у п. 9.1 Дого-
вору.

4.3. За бажання орендодавця отримати орендну плату в натуральній формі він має подати орен-
дарю заяву довільної форми не пізніше ніж за два місяці до граничного строку виплати. Заява 
має містити вид бажаної сільгосппродукції, місце, умови, порядок та строки поставки. Видача 
сільгосппродукції відбувається на складі орендаря за його юридичною адресою. Розрахунок 
у натуральній формі повинен відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими 
цінами на дату внесення орендної плати».

<...>

ЗРАЗОК 1

рядок. Можна навіть поєднати обидві формі, 
передбачивши, що при оплаті оренди може бути 
використана або грошова, або натуральна фор-

ма. Наприклад, умови можна сформулювати так 
(див. зразок 1):
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Із такого формулювання чітко зрозуміло, за який 
період брати індекси інфляції та як індексувати 
орендну плату. І навіть якщо в укладеному до-
говорі не прописано детально порядок індекса-
ції, орендар повинен індексувати орендну плату. 
Логічно робити це за наведеним вище порядком 
(за календарний рік користування землею), але, 
якщо до цього ви брали календарний рік, не 
страшно. Якщо з боку орендодавця не буде за-
уважень, то й немає чого перейматися.

Як розрахувати розмір орендної плати, 
якщо в договорі його визначено у відсо-
тках від НГО та вказано, що орендна плата 
підлягає індексації, або взагалі нічого не 
сказано?

Необхідно діяти таким чином:

дізнатися НГО ділянки з витягу про НГО земель- •
ної ділянки (взяти старий або замовити акту-
альний через Публічну кадастрову карту);

проіндексувати НГО власноруч (якщо витяг ста- •
рий) або взяти кінцеву суму з витягу (якщо ви-
тяг отримано у 2018 році та він містить індекс 
за цей рік);

згідно з умовами договору оренди обчислити  •
встановлений відсоток від загального розміру 
оцінки;

за нормою Закону № 161 та умовами договору  •
збільшити цю суму орендної плати на індекс 
інфляції. Отримана сума і буде орендною пла-
тою, яка належить до сплати орендодавцю.

А якщо умовами договору встановлено розмір 
плати у сталій грошовій сумі, то ця сума буде ін-
дексуватися тільки на індекс інфляції, якщо інше 
не передбачено договором.

У кожному конкретному випадку спершу слід ви-
вчити умови договору. Як бачимо, для орендаря 
легше, коли орендна плата не індексується, але 
не забувайте, що таке виключення індексації має 
бути прямо передбачено договором.

Підіб’ємо підсумок: від індексації НГО нікуди 
не подітися, якщо за договором орендна плата 
обчислюється виходячи з НГО – індексувати ї ї 
треба за даними Держгеокадастру. А індексації 
орендної плати можна уникнути, передбачивши 
в договорі таку умову: «Орендна плата не під-
лягає індексації». В іншому разі орендар пови-
нен індексувати суму орендної плати на індекс 
інфляції або вказати в умовах бажаний меха-
нізм індексації.

До відома! Зведену таблицю індексів інфляції 
за кожен місяць та рік розміщено на офіцій-
ному веб-сайті Держстату (ukrstat.gov.ua) або 
Мінфіну (minfin.gov.ua).

Спосіб та умови розрахунків,
внесення плати

У договорі треба чітко передбачити спосіб роз-
рахунку (готівковий через касу сільгосппідпри-
ємства, безготівковий) та умови його здійснення 
(частково або повністю усю суму, особисто або 
через представника тощо).

Аби захистити орендаря від недобросовісного 
орендодавця, який уникає отримання орендної 
плати особисто в касі, рекомендуємо йому вклю-
чити в договір таку умову:

<...>

4.1. Орендна плата становить 3 % НГО земельної ділянки та вноситься орендарем у грошовій 
формі на розрахунковий рахунок орендаря, вказаний у п. 8 Договору (адреса та реквізити сто-
рін).

4.2. Орендна плата сплачується орендодавцю за рік, починаючи від дати реєстрації права 
оренди.

4.3. Орендна плата підлягає індексації. Індексація здійснюється орендарем шляхом множення 
розміру, визначеного п. 4.1 Договору, на коефіцієнт індексації, який розраховується як добуток 
індексів інфляції за період від серпня минулого року по липень поточного року (фактичний рік 
користування землею).

<...>

ЗРАЗОК 2
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«4.5. Орендна плата виплачується шляхом без-
готівкового перерахунку суми, визначеної у п. 4.1 
Договору, на картковий рахунок орендодавця, 
вказаний у п. 9 Договору. Підтвердженням опла-
ти оренди є документ з банку (квитанція тощо)».

Тоді сільгосппідприємство-орендар здійснить пе-
рерахунок коштів на картковий рахунок, виконав-
ши умови сплати орендної плати за договором. 
Потреби у додатковій перевірці факту отримання 
коштів немає: від банку надійде підтвердження 
перерахунку коштів. До того ж такий спосіб за-
ощадить час, особливо коли в один період здій-
снюється виплата за усіма договорами оренди.

Як бути з договорами, які укладалися багато 
років тому та за якими передбачено тільки 
особисте отримання орендної плати через 
касу підприємства?

За бажання перераховувати кошти безготівковим 
способом на картку орендодавця краще за все 
внести зміни до такого договору. Але це зайві 
витрати грошей та часу. Тож, якщо договором не 
передбачено особисту видачу плати через касу 
як виключний спосіб (так і вказано, що це є єди-
ним/виключним способом), то правомірно після 

отримання волевиявлення орендодавця (заяви) 
виплатити її на його картку.

Тобто сільгосппідприємство повинне мати під-
стави для зміни порядку сплати коштів за оренду. 
Такою підставою буде заява довільної форми 
власника землі (див. зразок 3, він доступний 
до завантаження на сайті компанії в анонсі 
цього номера). Орендар, керуючись такою за-
явою, виконає обов’язки за договором, пере-
рахувавши орендну плату на картковий рахунок 
орендодавця.

Слід знати! Серед підстав для припинення 
права оренди є систематична несплата оренд-
ної плати (ч. 1 ст. 141 Земельного кодексу). 
Систематичною вважається дві та більше не-
сплати. Припинення оренди відбувається або 
за згодою сторін, або через суд. Ініціювати 
процес припинення права користування може 
одна зі сторін (орендар або орендодавець). 

Стосовно державної та комунальної землі зно-
ву зроблено виняток: порядок сплати орендної 
плати за такі землі визначається згідно з ПК (що-
місячними платежами у рівних частинах).

Голові ФГ «Світанок»
Ільченко О. Д.

 Жмоненка М. Л.

Заява

Прошу здійснювати виплату належної мені орендної плати за договором оренди землі від 
01.04.14 р. № 36/14, за яким я є орендодавцем, а ФГ «Світанок» – орендарем, шляхом безготів-
кового перерахунку коштів на мій картковий рахунок. Реквізити наводяться:

ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 22223333, МФО 303030, одержувач Жмоненко Микола  •
Леонідович, розрахунковий рахунок 14141414141414, номер картки 5168 6868 6161 0000.

27.08.18 р.   (підпис)   М. Л. Жмоненко

ЗРАЗОК 3

Перегляд орендної плати

Орендна плата за земельні ділянки приватної 
власності переглядається виключно за згодою 
сторін (ч. 1 ст. 23 Закону № 161). Крім того, під-
стави для початку дискусії з перегляду плати сто-
рони можуть установити в договорі. Наприклад, 
за Типовим договором сторони погоджують пері-
одичність перегляду плати, але тільки за настан-
ня певних обставин, а саме:

зміна умов господарювання, передбачених до- •
говором;

підвищення цін і тарифів, зміна коефіцієнтів  •
індексації;

погіршення стану орендованої землі не з вини  •
орендаря (надаються підтвердні документи).

Наведені підстави є обов’язковими при укладенні 
договору оренди державних та комунальних зе-
мель і не підлягають коригуванню, адже викорис-
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тання Типового договору до них є обов’язковим. 
А от стосовно приватної землі сторони мають 
більше можливостей, тому можна взяти за при-
клад підстави з Типового договору або самостій-

но визначити підстави, за яких орендна плата 
підлягатиме перегляду. Сформулювати це можна, 
наприклад, так (див. зразок 4):

При укладенні договору оренди землі приватної власності сторони мають більше 
можливостей, ніж коли це стосується державних та комунальних земель. Викорис-
тання Типового договору не є обов’язковим у разі оренди приватних земель. Для 

зручності обчислення розміру орендної плати рекомендуємо установлювати її у сталій грошовій 
сумі. А за бажання заохотити орендодавців до подальшої тривалої співпраці законним буде 
надання їм нецільової благодійної допомоги в розмірі до 2 470 грн. (у 2018 році), аби вона 
не обкладалась ПДФО та війським збором, або подарунка на суму до 930,75 грн., яка також 
не оподатковується. Будь-яка зі сторін договору може запропонувати внесення змін до нього. 
Зміни вносяться лише за досягнення взаємної згоди. В іншому разі спір вирішується у судовому 
порядку. Змінені умови матимуть юридичну силу з моменту їх включення до Держреєстру прав 
(якщо за згодою) або набрання законної сили рішення суду (судовий порядок). 

ВИСНОВКИ

<...>

7.2. Розмір орендної плати переглядається сторонами один раз на три роки за наявності однієї 
з таких підстав:

стан земельної ділянки погіршився не з вини орендаря; •

індекс споживчих цін за три попередніх роки зріс більше ніж на 20 %; •

середня вартість 1 га землі за даними селищної ради • , де розташована орендована земель-
на ділянка, зросла більше ніж на 30 % у порівнянні з орендною платою, визначеною у п. 4.1 
Договору (надається довідка селищної ради або статистичні дані).

<...>

ЗРАЗОК 4

Унесення змін до договору

Нагадаємо, що інститут оренди землі існує в Укра-
їні вже багато років. Але кожен договір оренди 
землі має свої умови, обов’язкові до виконання 
сторонами. Тому уважно вивчайте умови кожного 
договору, аби з’ясувати необхідність уточнення 
та внесення змін.

Загалом зміна умов відбувається за взаємною 
згодою сторін (ст. 30 Закону № 161). Спочатку 
сторони мають спробувати добровільно прийти 
до знаменника, який би влаштовував обох. Коли 
це не вдається, спір переноситься у судову пло-
щину.

Унесення змін до договору учиняється у такій 
самій формі, що і його укладення, тобто у пись-
мовій формі, та підлягає реєстрації у Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень (далі – Держреєстр прав) (ст. 654 Цивіль-
ного кодексу). Детальніше про процес перемовин 

між сторонами під час унесення змін читайте 
у «БАЛАНС-АГРО», 2017, № 38, с. 20.

Досягши згоди, сторони мають викласти зміст 
бажаних змін у формі додаткової угоди до до-
говору оренди землі, поставити свої підписи, пе-
чатку та зафіксувати внесення змін у Держреєстрі 
прав (зразок додаткової угоди див. на нашо-
му сайті у анонсі цього номеру).

Цікавий момент! Будь-яка зі сторін має пра-
во подати документи на внесення змін до 
Держреєстру прав. Аби не було непорозумінь, 
рекомендуємо одразу в тексті додаткової уго-
ди доручити одній стороні вчинити дії, необ-
хідні для реєстрації змін у Держреєстрі прав 
щодо права оренди. Вартість унесення змін 
у 2018 році становить 70 грн. (ч. 5 ст. 34 За-
кону від 01.07.04 р. № 1952-IV «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень»).


